
با ابالغ معاونت درمان وزارت بهداشت، مرخصی های کادر درمان به مدت دو هفته لغو شد

با افزایش شمار مبتالیان و فوتی های کرونا، وزارت 
بهداشت دستور داده است که مرخصی کادر درمان 
تا دو هفته آینده لغو شود تا مراکز درمانی با توان 
صدردصدی برای مهار بیماری کرونا حاضر باشند. 
قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت 
هم با توجه به شیوع گسترده کرونای دلتا در 
کشور ضمن اعالم شرایط اضطراری در نامه ای 
به روسای دانشگاه های کشور، تاکید کرده است: 
»باید مرخصی کادر درمان تا دو هفته لغو شود 
و ظرفیت بیمارستان ها به طور کامل به درمان 

کووید ١٩ اختصاص پیدا کند.«
اورژانس  بخش  رئیس  کرمانپور،  حسین 
بیمارستان سینا هم با اشاره به وضعیت حاد در 
بسیاری از مراکز درمانی، تاکید کرد: »در حال 
حاضر بیمارستان ها پر، نگران کننده و خسته کننده 
هستند. روزانه ده ها تماس داریم که دنبال تخت 
برای بستری بیمار هستند و حتی گاهی کف 
اورژانس هم پتو پهن می کنند که بیمار نرود. در 
تهران صف طویلی است و در شهرستان ها هم به 
نظر نمی رسد که بهتر از اینجا باشد. شدیدا تخت 
کم است و بیشتر هم جوانان گرفتار می شوند. 
بدتر از همه اینکه گاهی یک فامیل باهم می آیند. 
در عروسی ۵۰ تا ۶۰ نفر باهم بوده اند و همه 

باهم مبتال شده اند.«
هم زمان با اوج گرفتن موج پنجم کرونا با سویه 
دلتا، وزارت بهداشت نیز اعالم کرده است که 
وضعیت اضطراری است. بر اساس آمار رسمی 
وزارت بهداشت، در موج پنجم ابتال به ویروس 
کرونا با سویه دلتا که رفته رفته به نقطه اوج خود 
نردیک می شود، آمار جان باختگان بار دیگر از مرز 
۲۰۰ تن در روز فراتر رفته است. تعداد مبتالیان 
هم در اغلب نقاط کشور در حال افزایش است. 
با وجود آنکه ستاد ملی مقابله با کرونا، دستور 
تعطیلی شش روزه دو استان  تهران و البرز را 
صادر کرده، اما هنوز این تعطیلی ها نتوانسته است 
در کاهش آمار مبتالیان و فوتی ها تاثیر بگذارد.
تحقیقات  مرکز  رئیس  ناجی،  علیرضا 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  ویروس شناسی 
بهشتی هم گفته است که در دو هفته آینده، آمار 
مبتالیان و به دنبال آن مرگ ومیر باز هم افزایش 
خواهد یافت. به گفته او، قرنطینه نکردن شهرها، 
روند کند واکسیناسیون و رعایت نکردن بهداشت 
اجتماعی از دالیل اصلی »سهمگین تر« شدن موج 

پنجم کرونا نسبت به موج های قبلی است. 
کشور  در  کرونا  اضطراری  شرایط  اعالم 
بیمارستان ها  همه  ظرفیت  تخصیص  و 
است  حالی  در  کرونا  به  مبتال  بیماران  به 
از  بسیاری  ظرفیت  گذشته  روزهای  از  که 
کارشناسان  است.  شده  تکمیل  بیمارستان ها 
کنترل  برای  باید  دولت  که  کرده اند  تاکید 
گسترش  از  جلوگیری  و  کرونا  ویروس 
به  دهد؛  انجام  همه جانبه ای  اقدام های  آن 

دیگر  به  نسبت  دلتا  سویه  اینکه  خصوص 
است. مسری تر  کرونا  جهش های 

روزهای سخت کادر درمان تا دو هفته آینده
افزایش آمار مبتالیان، پر شدن ظرفیت تخت های 
بستری و لغو مرخصی ها تا دو هفته آینده، همه 
و  سخت تر  روزهای  که  دارد  آن  از  حکایت 
طاقت فرساتری در انتظار کادر درمان خواهد بود.
کادر درمان را می توان یکی از گروه های بسیار 
آسیب پذیر در برابر کرونا دانست. در دوران نبرد 

با کرونا که حاال به حدود ١7 ماه متوالی رسیده 
است،بسیاری از پزشکان جوان و رزیدنت ها در 
صف اول ارائه خدمت به بیماران بودند. خیلی 
از آنها با دستمزدهای پایین در مراکز درمان کرونا 
مشغول به کار بودند و بار بزرگی را از دوش مراکز 
درمانی برداشتند. بسیاری از کارشناسان سالمت 
تاکید دارند که میزان دستمزد این پزشکان جوان 
با مجموعه وظایف سنگین آنها همخوانی ندارد. 
آنها می گویند وقتی یک پزشک جوان از جان و 
سالمتش گذشته است و فداکارانه در مراکز درمان 
کرونا خدمت می کند، حداقل باید شرایطی فراهم 

باشد که تامین معیشت او دچار مشکل نشود.
حتی آن گروه از پزشکان جوان هم که به طور 
مستقیم در مراکز درمان کرونا فعالیتی نداشتند، 
مصون از بیماری کرونا نبودند. آنها مراکز درمانی 
را در دوران کرونا ترک نکردند و همچنان هم پای 
کار هستند. با این وجود صاحبنظران نظام سالمت 
بر این نکته اتفاق نظر دارند که باید تسهیالت 
مناسبی هم در اختیار این گروه از پزشکان جوان 
قرار بگیرد تا با فراغ خاطر و دلگرمی به ادامه کار 
بپردازند. با توجه به سرمایه های هنگفتی که برای 
آموزش پزشکان جوان صرف شده، حمایت نکردن 
از آنها بعد از فارغ التحصیلی، ممکن است پزشکان 
جوان را به شغل های دیگری بکشاند و یا اینکه 

آنها را راهی کشورهای دیگر کند.
با توجه به تشدید پاندمی کرونا، نیروهای فعال 
در طرح نیروی انسانی نیز با فرسایش و خستگی 
مفرط مواجه هستند. جدای از این بحث که آیا 
باید طرح خدمت اجباری جامعه پزشکی حذف 

شود یا خیر، حمایت از نیروهای طرحی در مقطع 
فعلی می تواند انگیزه آنها را برای تداوم خدمت 

در دوران کرونا افزایش دهد. 
از سوی دیگر، شدت گرفتن موج پنجم کرونا به 
طور مستقیم بر سختی کار پرستاران هم اضافه 
خواهد کرد. با افزایش روزافزون آمار بیماران 
بستری در مراکز درمان کرونا، دوباره روزهای 
سخت و پراضطراب پرستاران آغاز شده است. 
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که بخش عمده ای 
از آسیب های موج پنجم کرونا، متوجه جامعه 
پرستاری خواهد شد. با افزایش آمار مبتالیان به 
کرونا، فشار کاری پرستاران هم چند برابر می شود. 
پرستاران فعال در مراکز درمان کرونا حدود ١7 ماه 
است که تحت شدیدترین فشار کاری و فرسودگی 
شغلی قرار دارند. بیم آن می رود که با تشدید موج 
پنجم کرونا، فشار کاری آنها چند برابر شود و 
خستگی و فرسودگی پرستاران افزایش پیدا کند.

کمبود کادر درمان، بحران پنهان 
درموج پنجم

همچنین سیما شیرانی، پرستار فعال در بخش های 
درمان کرونا نیز در گفتگو با سپید به مشکالت 
پرستاران در این بخش ها اشاره می کند و می گوید: 
»مدت هاست که گفته می شود نیروهای جدید به 
مراکز درمان کرونا جذب می شوند، اما تاکنون 
چنین اتفاقی نیفتاده است. چندین ماه است که 
با کمترین نیرو در حال خدمت به بیماران مبتال 

به کرونا هستیم.«
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دو هفته نفسگیر در انتظار کادر درمان
ظرفیت بیمارستان ها به طور کامل به درمان کرونا اختصاص پیدا کرد

با افزایش شمار مبتالیان و 
فوتی های کرونا، وزارت بهداشت 

دستور داده است که مرخصی 
کادر درمان تا دو هفته آینده 

لغو شود تا مراکز درمانی با توان 
صدردصدی برای مهار بیماری 
کرونا حاضر باشند. قاسم جان 

بابایی، معاون درمان وزارت 
بهداشت هم با توجه به شیوع 
گسترده کرونای دلتا در کشور 

ضمن اعالم شرایط اضطراری در 
نامه ای به روسای دانشگاه های 

کشور، تاکید کرده است که باید 
مرخصی کادر درمان تا دو هفته 
لغو شود و ظرفیت بیمارستان ها 

به طور کامل به درمان کووید ١٩ 
اختصاص پیدا کند
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